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Hej skåning!
Nu får du din
medlemstidning
inbladad i
Byggnadsarbetaren!
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Välkommen på medlemsmöte
- var med och påverka!
Varje medlem tillhör en krets och din bostadsort avgör vilken krets
som är din. Du hittar mer information och kontaktpersoner på
byggnads.se/regioner/skane/medlem/medlemskretsar
Krets Skälderviken
Vi håller höstmöte på Hammerglas i
Förslöv den 19 september. Åk direkt dit,
eller möt upp vid Folkets Hus i Ängelholm kl. 18.00, avfärd 18.15.
Var: Hammerglas i Förslöv
När: 19 september kl 18.30
Krets Österlen
De kommunala bostadsbolagen i
Tomelilla och Simrishamn presenterar
byggplaner för respektive kommun.
Vi serverar mat, så föranmäl dig till
Bengt-Ronny, 070-201 61 98,
bengtronny@icloud.com senast
12 oktober
Var: Klubbstugan, Kvarnvallen S:t Olofs
IF, Lunkendevägen, S:t Olof
När: 17 oktober kl 17.30
Östra kretsen
Medlemsmöte där vi diskuterar aktuella
frågor.
Var: Fackens Hus, Kristianstad
När: 17 september kl. 18.30
Krets EttTvåFyra
Medlemsmöte med fokus på arbetsmiljö
och arbetsmiljöveckan. Vi börjar med
mat så anmäl dig till Nora Birde, nora.
birde@byggnads.se, 010-601 13 35
senast
15 september.
Var: Annexet, Byggnads Skåne,
Scheelegatan 27
När: 18 september kl 16:30

KONTOR
MALMÖ (regionkontor)

Krets SvaLan
Medlemsmöte med fokus på det fackliga. Anmäl dig till Roy Wernberg, 072332 55 25 senast 4 september
Var: SSU stugan, Citadellvägen,
Landskrona
När: 13 september kl 16:30

KRISTIANSTAD

Läs mer om medlemskretsarna Malmö,
Helsingborg, Snapphanarna, Mitt i
Skåne och Lundabygden på hemsidan.

Nyfiken på
Skånes Unga Byggare?
Släng iväg ett mail till
skanesungabyggare@gmail.com
eller ring på 0723 -75 72 78
Joakim Högman
ordförande,
Skånes Unga
Byggare

Byggnads Nu!
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller
andra funderingar rörande arbetslivet? Kontakta oss på Byggnads Nu!
Öppet: måndag-torsdag 07.00-18.00, Fredagar och dag före helg 07.0017.00. Eller kontakta oss via byggnadsnu@byggnads.se.

Ett nummer för alla fackliga frågor

010-601 10 00
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Alla kontor
010-601 10 06
skane@byggnads.se
byggnads.se/skane

Krets Sydkusten
Kretsmöte med aktuell information och
vi bjuder på mat. Anmäl dig till Magnus
Arling på 0766-270988 eller
magnus.arling@byggnads.se senast
20 september.
Var: Skurups folketspark
När: 25 sept kl 17.30

Krets Söderåsen
Medlemsmöte med allmän information.
Var: Bjuv
När: 27 september kl 18.00
Obs! 6 oktober åker vi på fisketur med
Helsingborg och Svalan. Kallelse till
fisket kommer via sms.
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Byggnads Skåne

Scheelegatan 27
212 28 Malmö

HELSINGBORG

Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg
Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad

Öppettider på kontoren
Måndag–torsdag 8.00–16.30
Fred 8.00–13.00
(telefonjour 13.00-16.30)
Vi stänger 12.00 dag före röd dag
Kvällsöppet till 18.00
Malmö - Tisdagar
Kristianstad - Onsdagar
Helsingborg - Torsdag

A-KASSAN
Telefon: 010-601 18 00
www.byggnadsakassa.se
E-post: a-kassan@byggnads.se
Telefontider
Helgfria vardagar
kl. 08.00-16.00.
Handlingar skickas till
Byggnads a-kassa,
FE36, 930 88 ARJEPLOG

MEDLEMSAVGIFT
Om du blir arbetslös är det viktigt
att meddela oss annars kommer
du att betala din medlemsavgift
enligt tidigare inlämnad inkomst.
Du kan få nedsatt avgift:
• Om du blir arbetslös en hel
kalendermånad
• Om du blir sjuk, är föräldraledig,
studerar eller deltar i en arbetsmarknadsutbildning.
• Om du blir pensionär eller får
aktivitetsersättning för deltid.
OBS! Det är medlemmens eget
ansvar att meddela förändringar.
Det är därför viktigt att du ringer
eller mailar regionen.

Ordförande har ordet

Ny tidning, svårskriven ledare
Du håller i Byggnads Skåne, vår medlemstidning,
i ett nytt format. Den skickas från och med nu
fyra gånger om året till våra medlemmar via
Byggnadsarbetaren. Vi hoppas du gillar det.
Efter en sommar med torka, missväxt och nödslakt,
så välkomnar vi hösten med svalare väder, lite regn
– ett hederligt svenskt väder helt enkelt!
I skrivande stund är valet knappt två veckor bort,
och Byggnads Skåne besöker så många arbetsplatser
vi bara hinner med för att prata om hur
viktigt det är att använda sin röst klokt på valdagen.
Det är svårt att skriva en bra ledare, när vårt fokus
just nu till 100% ligger på valfrågor och jag vet att
du håller denna tidning i din hand bara några dagar
efter valdagen.

Även denna höst blir det en intressant arbetsmiljövecka på temat kvartsexponering och damm. Varje
dag utsätts du för damm som kan innehålla farliga
ämnen och det är arbetsgivaren som är
skyldig att ordna en riskfri arbetsmiljö. Så efter valet
laddar vi om batterierna och satsar på en extra stark
insats med många skyddsronder under vecka 43.
Läs mer om kvartsdamm på sista sidan och se till att
just din arbetsplats hanterar damm rätt.
Byggnads Skåne fortsätter enträget kampen mot
osund konkurrens och oseriösa arbetsgivare och att
påverka våra politiker för att skapa ordning och reda
på våra arbetsplatser.

Jonas Sjöberg

Ordförande Byggnads Skåne

Jag hoppas och tror att du byggnadsarbetare har använt din röst väl och röstat
på ett parti som står upp för arbetarna
i Sverige. I nästa nummer av Byggnads Skåne
kan du läsa vår valanalys och hur vi tror
valresultatet kommer att påverka vår bransch.

LÖNETOPPEN - TBM
5 högsta
Thage i Skåne AB		
NIMAB Entreprenad AB
SKANSKA Sverige AB
PEAB Sverige AB		
NCC Sverige AB		

218,85 kr
217,15 kr
214,54 kr
210,89 kr
209,15 kr

5 lägsta		
SKANSKA Direkt AB
BAB Byggtjänst AB
NCC AB			
NCC Sverige AB		
PEAB Sverige AB		

205,27 kr
207,24 kr
207,95 kr
209,15 kr
210,89 kr

Vi kickade igång augusti med vår inbjudne gäst, civilminister
Ardalan Shekarabi. Självklart fick han en snygg T-shirt!

Följ oss på

facebook.com/ByggnadsSkane
TIDNINGEN BYGGNADS SKÅNE
Adress: Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Utgivning: Fyra nummer per år
Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete
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ARBETSMILJÖVECKAN2018

Faran med kvartsdamm

Riskbedömning
Arbetsgivaren är skyldig att bedöma riskerna med kvarts samt
vidta åtgärder för att kontrollera
riskerna. Riskbedömning ska
göras innan arbete med kvarts
påbörjas och ska dokumenteras.

Krav på medicinsk kontroll
Det krävs medicinsk kontroll
av dem som arbetar med kvarts.
Alla anställda som utsätts för
halter som överskrider halva
det hygieniska gränsvärdet för
kvartshaltigt damm (gränsvärdet
är 0,1 mg/m3 räknat som medelvärde över en hel arbetsdag)
och arbetar minst 20 timmar
per vecka med arbetsuppgifter
med denna exponering, ska
genomgå medicinsk kontroll.
LÄS MER
Regler om kvarts finns i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i
arbetsmiljön. Krav på medicinska kontroller finns i AFS 2005:6
Medicinska kontroller i arbetslivet 4, 8-9 §§ samt 27-32 §§.
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Minska exponeringen för kvarts
De som arbetar med kvarts eller
är arbetsledare för sådant arbete
ska känna till riskerna med arbetet
och hur man arbetar undvika
skador. Om det krävs åtgärder
för att anställda inte ska utsättas
för kvarts, ska det finnas skriftliga instruktioner som beskriver
åtgärderna. Arbetsplatsen ska
utformas så att anställda utsätts
så lite som möjligt för kvarts.

Åtgärder
• Byt om möjligt ut kvartshaltigt material mot ofarligt
eller mindre farligt material.
• Om det inte går att undvika
kvarts, kan materialet tvättas, vindsiktas eller behandlas
med dammbindande medel.
• Maskiner som sprider
damm ska ha ventilation som
fångar in kvartsdammet så
nära källan som möjligt.
• Handhållna borrmaskiner
bör ha inbyggt dammutsug.
Eller våtborra om det går.
• Kontrollera minst var sjätte
månad att inkapslingar,
ventilation och andra
åtgärder fungerar som avsett.
• Dammspridning kan minskas
genom befuktning eller genom
tillsats av dammbindande ämnen.
• Gör upp städrutiner och kontrollera att de följs. Damm ska
sugas bort med dammsugare
eller centralsug. Sopa inte!
• Om andningsskydd behövs ger
halvmask med P3-filter vanligtvis ett tillräckligt bra skydd.

– KVA
RT

Utsätts du för damm med
kvarts kan du få silikos, en
allvarlig lungsjukdom och
även cancer. Kvarts ingår i
vägdamm, stendamm och
betongdamm. Reglerna för
kvarts gäller vid hantering av
alla material som innehåller
minst tre viktprocent kvarts.
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